UNIVER
RSIDADE FFEDERAL DE
D PERNAM
MBUCO
CE
ENTRO DE A
ARTES E CO
OMUNICAÇÃ
ÃO
PROG RAMA DE PÓS–GRAD
P
UAÇÃO EM
M CIÊNCIA D
DA INFORM
MAÇÃO

NORMATIVA
N
A INTERNA
A Nº 08/202
21
Estabelecce normas para Exam
me de Defessa de Disseertação ou
Tese no ââmbito do Programa
P
d
de Pós-Grad
duação em Ciência da
Informaçãão da Unive
ersidade Federal de Pernambuco.
O PROGRA
AMA DE PÓ
ÓS-GRADUA
AÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇ
ÇÃO DA UN
NIVERSIDAD
DE FEDERALL
DE PERNAM
MBUCO, no
o uso das suas atribuiçõ
ões legais e,, CONSIDER
RANDO:
- a Resoluçção nº 19/2020 do Conselho dee Ensino, Pesquisa e EExtensão (C
CEPE) da Universidade
U
e
Federal de Pernambucco;
- o Documento de Árrea de Com
municação e Informaçãão da Coorrdenação de
e Aperfeiço
oamento dee
Pessoal de Nível Superrior (CAPES); e
- o Regimento do Proggrama de Pós-Graduaç
P
ção em Ciência da Info
ormação daa Universidaade Federaal
de Pernambuco.
RESOLVE:
C
CAPÍTULO I
DA DEFIN
NIÇÃO E EST
TRUTURA
Art.. 1º - O exame de defe
esa de disseertação ou tese
t
é uma atividade acadêmica
a
d avaliação
de
o
de mérito das propo
ostas de pesquisas
p
d
dos discenttes vinculados ao PP
PGCI a uma comissão
o
examinado
ora, configurando-se co
omo Trabalho de Concclusão de Curso, etapaa final para a obtenção
o
do título.
§ 1ºº O exame de defesa de
d dissertação ou tese
e é uma atiividade acadêmica púb
blica, sendo
o
obrigatória a participaação do disccente e da ccomissão exxaminadora.
§ 2ºº O exame d
de defesa de dissertaçãão deverá ser
s solicitad
da pelo orientador e só
ó poderá ser
realizado m
mediante ho
omologação
o do Colegiaado do PPGC
CI.
Art.. 2º O exam
me de defesa de disserttação ou tese é uma etapa formaal da formaçção, na quaal
o discente aapresenta TTrabalho de
e Conclusão
o de Curso para
p
uma co
omissão exaaminadora.
Art.. 3º A disserrtação ou te
ese deverá aatender a seguinte esttrutura:
I - Elementos P
Pré-textuais:
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a)
b)
c)
d)
e)

capa;
folha dee rosto;
resumo
o e palavras--chave em llíngua vernáácula;
resumo
o e palavras--chave em llíngua estraangeira; e
sumário
o.

II – Elementos textuais:
a)
introdução, com ap
presentação
o da problematização, do problem
ma de pesqu
uisa, dos
objetivos, d
das justificativas e das contribuiçõ
ões acadêmica e/ou social;
fundam
b)
mentação teórica;
c)
procedimentos me
etodológicos, com detaalhamento d
da naturezaa da pesquissa,
explicitação
o dos métod
dos e das té
écnicas de ccoleta e anáálise de dad
dos; e
d)
análise e discussão
o dos resultaados; e
consideerações finais ou conclu
e)
usões.
III – Elementos pós-textuaais:
a)
referências;
anexos,, quando ho
b)
ouver; e
c)
apêndicces, quando
o houver.
Paráágrafo único
o - Outros itens
i
podem
m ser incorp
porados aoss elementos pré-textuaais, textuaiss
e pós-textu
uais, a depender das caaracterísticaas da pesquisa.
Art.. 4º A disseertação ou tese deverá ser apresen
ntada nos fo
ormatos im
mpresso e/ou digital, e
atender às normas e aao modelo padrão
p
da B
Biblioteca Ce
entral da UFFPE, disponível no link
https://ww
ww.ufpe.br/sib/ficha-caatalografica-normalizaccao
Art.. 5º A dissertação ou
u tese, quee se constittuir a partiir de pesqu
uisa envolvvendo seress
humanos, deverá aprresentar co
omprovantee de aprovaação do Co
omitê de Éttica, reconh
hecido pelaa
Comissão N
Nacional de Ética em Pe
esquisa (CO
ONEP), da UFPE.
C
CAPÍTULO II
DOS PRA
AZOS E REQ
QUISITOS
Art.. 6º A defesa de disserttação ou tesse deverá obedecer
o
ao
os seguintess prazos:
I-M
Mestrado Accadêmico: prazo
p
mínim
mo de doze
e (12) e máxximo de vin
nte e três (2
23) meses, a
contar da p
primeira maatrícula;
II –D
Doutorado A
Acadêmico:: prazo mínimo de vintte e quatro (24) e máximo de quarrenta e setee
(47) meses,, a contar da primeira matrícula.
Art.. 7º Caso o o
orientador considere q
que a disserrtação ou teese não se encontra
e
em
m condiçõess
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de ser subm
metida à avvaliação porr comissão eexaminadorra, ele deveerá emitir parecer circu
unstanciado
o
dando conhecimento formal ao discente e encaminhaar o pareceer para aprreciação do
o Colegiado
o,
obedecend
do-se os prazos previsto
os nesta No
ormativa Intterna.
Paráágrafo único
o - No caso previsto no
o caput, pod
derão ocorrrer duas situ
uações:
I – O orientaador poderrá solicitar ao Colegiiado prorro
ogação de prazo de defesa dee
dissertação
o ou tese, em
m comum acordo
a
com o discente;
II - O discentee poderá solicitar
s
ao
o Colegiado
o a defesa sem o aval de seu orientadorr,
observando
o seu prazo para conclusão do currso.
Art.. 8º O exam
me de defesaa de disserttação e tese
e deverá ser encaminh
hado à Coorrdenação do
o
PPGCI por meio do Fo
ormulário de Composiçção Comissãão Examinaadora dispo
onível no sitte do PPGC
CI
no link Doccumentos In
nstitucionaiss/Formuláriios.
Art.. 9º O exam
me de defesa de disserttação ou te
ese será aprrovado pelo
o Colegiado,, que levaráá
em consideeração o ateendimento dos seguinttes requisito
os:
I - Integralizaçção dos cré
éditos referentes à caarga horáriia dos com
mponentes curricularess
dispostos n
na Regimentto Interno do
d PPGCI; e
II - A
Aprovação eem todas as avaliaçõess parciais de acompanhamento discente realizadas pelo
o
docente.
Art.. 10. A defeesa de dissertação e tese deverá ser
s solicitad
da pelo orientador e en
ncaminhadaa
à Coordenaação do PPG
GCI por meio do Formu
ulário de De
efesa de Disssertação e Tese dispon
nível no sitee
do PPGCI no link Documentos Institucionais//Formulário
os.
Art.. 11. A defeesa de dissertação ou tese só po
oderá ser realizada co
om o atendimento doss
seguintes requisitos:
I-A
Aprovação eem exame de
d qualificaçção;
II - A
Aprovação eem todas as avaliaçõess parciais de acompanhamento discente realizadas pelo
o
docente; e
III - Comprovaante de pub
blicação ou
u submissão
o de artigo
o, em coauttoria com o professor
ódico qualifficado, conforme listaa do Web Qualis da CAPES e da
d Área dee
orientador,, em perió
Comunicação e Inform
mação a quaal o PPGCI esteja vincullado.
§ 1ºº Os discentes do cursso de mestrrado deverãão apresentar o comp
provante dee submissão
o
de, no míniimo, um arttigo, conforme disposto no inciso III deste caput.
§ 2ºº Os discenttes do curso
o de doutorrado deverãão apresenttar, no mínimo, o comp
provante dee
publicação de um artiggo e a subm
missão de ou
utro artigo, conforme d
disposto no
o inciso III deeste caput.
C
CAPÍTULO IIII
DA COMISSÃO EXAM
MINADORA
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Art.. 12. A indiicação da Comissão
C
Exxaminadoraa para a reealização do
o exame dee defesa dee
dissertação
o ou tese é de responssabilidade d
do professo
or orientado
or e deveráá atender aos prazos e
aos critério
os dispostoss nesta Norm
mativa Interna.
Art.. 13. A com
mposição daa comissão de defesa de dissertaação deveráá atender às
à seguintess
exigências:
I - Membros ttitulares: mínimo
m
de três memb
bros, sendo
o um deless externo ao
a PPGCI ee,
obrigatoriamente, externo à UFPE;
II – Membros suplentes: mínimo dee dois mem
mbros, send
do um deles externo ao
a PPGCI ee,
obrigatoriamente, externo à UFPE.
§ 1º Em caso de existên
ncia de coo
orientador, este não poderá fazzer parte da
d comissão
o
examinado
ora de defeesa de disssertação, na condição
o de memb
bro, salvo na
n impossibilidade do
o
orientador..
§ 2ºº O orientad
dor da disse
ertação seráá membro nato
n
e presidente da Co
omissão Exaaminadora.
Art.. 14. A co
omposição da comissãão de defesa de tesse deverá atender as seguintess
exigências:
I-M
Membros titulares: mínimo de ccinco memb
bros, sendo
o dois deless externo ao
a PPGCI ee,
obrigatoriamente, externo à UFPE;
II – Membros ssuplentes: mínimo
m
de quatro mem
mbros, send
do dois dele
es externo ao PPGCI ee,
obrigatoriamente, externo à UFPE.
§ 1º Em caso de existên
ncia de coo
orientador, este não poderá fazzer parte da
d comissão
o
examinado
ora de defessa de tese, na
n condição
o de membrro, salvo na impossibilidade do oriientador.
§ 2ºº O orientad
dor da tese será memb
bro nato e presidente
p
d
da Comissão
o Examinadora.
Art.. 15. Os m
membros daa Comissão
o Examinad
dora deverãão possuir título de doutor, ter
produção ccientífica e/ou tecnológgica relacionada ao tem
ma do trabaalho de con
nclusão e pu
ublicada noss
últimos doiis anos.
Paráágrafo único
o. Em casoss de comisssão examinaadora de exxame de de
efesa de dissertação ou
u
tese, cujo ccurso tenha sido realizaado em regime de cotu
utela, admittir-se-á a co
omposição da
d comissão
o
em conson
nância com a respectivva Convenção de Cotu
utela e em comum aco
ordo com a instituição
o
parceira.
Art.. 16. É vedaada a participação de docente como memb
bro de com
missão exam
minadora dee
defesa de dissertação
o ou tese que
q seja cô
ônjuge do discente
d
ou
u que com ele tenha relação dee
parentesco
o natural ((em linha direta ou colateral até o tercceiro grau, por ascen
ndência ou
u
descendênccia) ou de p
parentesco civil (em lin
nha reta ou colateral atté o terceiro
o grau) ou se
s constituaa
em amigo ííntimo ou in
nimigo.
Art.. 17. A comp
posição da comissão eexaminadoraa do examee de defesa de dissertaação ou tesee
deverá ser aprovada p
pelo Colegiaado do PPGC
CI.
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CAPÍTULO IV
V
DO EXAM
ME E DA AVA
ALIAÇÃO
Art.. 18. O exam
me de defe
esa de disseertação ou tese
t
deveráá ser marcaada pelo orientador no
o
sistema de gestão acaadêmica da UFPE, no p
período máximo de vin
nte (20) diaas de sua prrogramação
o
de realizaçãão, com basse no Formulário Composição da Comissão EExaminadorra disponíveel no site do
o
PPGCI no lin
nk Documeentos Institu
ucionais/ Fo
ormulários.
Art.. 19. O doccumento constando a dissertaçãão ou tese deverá se
er disponibiilizado pelo
o
discente ao
os membross da comisssão examinaadora, no prazo máxim
mo de vinte (20) dias da realização
o
da defesa, nos formattos impressso e/ou digital, conforrme modelo
o padrão daa Bibliotecaa Central daa
UFPE, dispo
onível no lin
nk https://w
www.ufpe.b
br/sib/ficha--catalografica-normalizzacao
.
Art.. 20. O exxame de de
efesa de d
dissertação ou tese p
poderá oco
orrer nas modalidades
m
s
presencial, semipresen
ncial ou a distância, dee acordo com
m as normaas vigentes da UFPE e da
d CAPES.
§ 1ºº A participaação de tod
dos ou de p
parte dos in
ntegrantes d
do exame (ccomissão exxaminadoraa
e discente)) poderá see dar por meio
m
dos recursos de videoconfer
v
rência, de forma
f
justifficada, caso
o
não se enco
ontrem no m
município sede
s
do PPG
GCI.
§ 2ºº Na hipótesse de particcipação não
o presencial,, é possível que a assin
natura da atta de defesaa
seja substittuída pela m
menção explícita à partticipação po
or meio de vvídeo confe
erência.
Art.. 21. A apreesentação da
d dissertaçção ou tese
e será realizada pelo discente,
d
co
om duração
o
máxima dee trinta (30) minutos, seguida
s
pelaa arguição pela Comisssão Examin
nadora que a avaliará a
partir dos sseguintes crritérios:
I-A
Alinhamento
o temático do
d projeto de pesquisaa à área de concentraçção e linha de pesquisaa
do orientad
dor;
II - C
Coerência eentre objetivvos e probleema de pessquisa;
III - Pertinênciaa e adequaçção das refeerências à te
emática de pesquisa;
IV - Domínio do
o tema de pesquisa;
p
V-A
Adequação dos proced
dimentos metodológico
os;
VI - Contribuiçãão científicaa significativva ao campo
o da Ciênciaa da Inform
mação.
Art.. 22. Ao térrmino do exxame de deefesa de disssertação o
ou tese, a Comissão
C
Exxaminadora,
em escrutín
nio secreto
o, deliberaráá sobre o reesultado, co
om atribuiçção de apen
nas uma daas seguintess
menções:
I-A
Aprovado;
II – Reprovado..
o. As mençõ
ões a que sse referem os
o incisos I e II à disserrtação ou teese deverão
o
Paráágrafo único
ser registraadas na ata de exame de defesa de dissertação ou tesee, a partir de
d maioria simples doss
votos dos m
membros paarticipantess da comissãão examinaadora.
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Art.. 23. As alteerações solicitadas à dissertação ou
o tese pela comissão
o examinado
ora deverão
o
ser realizad
das pelo disscente e aprovadas pelo orientador e, na seq
quência, en
ntregue à Seecretaria do
o
PPGCI com anuência d
do orientado
or, no prazo
o máximo de
d 60 (sessenta) dias.
Paráágrafo único
o – Em situações nas q
quais o exame de defeesa ocorrer em datas próximas
p
do
o
final do ciclo avaliativo
o estabelecido pela Capes, a coorrdenação po
oderá deterrminar prazos menoress
para entrega da disseertação ou tese à Seccretaria do PPGCI, po
ois são documentos que deverão
o
constar noss relatórios do Sistemaa Nacional d
de Pós-Grad
duação.
Art.. 24. O cum
mprimento das
d exigências apontad
das no art. 2
23 desta No
ormativa In
nterna tornaa
o discente aapto a realiizar o depóssito do trab
balho de con
nclusão na B
Biblioteca Central,
C
obeedecendo àss
normas perrtinentes daa UFPE.
Art.. 25. A disseertação ou tese
t
que fo
or aprovada sem alteraações pela comissão
c
exxaminadora,
autoriza o discente a entregar a dissertaçção ou tese
e à Secretaaria do PPG
GCI, com anuência
a
do
o
orientador,, e, em segguida, realiizar o depó
ósito do trabalho de conclusão na Biblioteeca Central,
obedecend
do às normaas pertinenttes da UFPEE para este fim.
f
Art.. 26. O exaame de disssertação ou
u tese que receber a menção ap
provado, caaracteriza a
conclusão d
do curso, deevendo o diiscente cum
mprir os dem
mais requisitos para a obtenção
o
do
o grau.
Art.. 27. A disssertação ou
u tese que receber a menção reeprovada, condiciona
c
a perda dee
vínculo do discente ccom o PPG
GCI sem ob
btenção do
o grau prettendido, co
onforme o art. 69 daa
Resolução n
nº 19/2020
0 do CEPE.
Art.. 28. A iden
ntificação de
e plágio parcial ou total de disserrtação ou tese pelos membros
m
daa
nhadas ao orientador antes da re
comissão eexaminadora deverão ser
s encamin
ealização do
o exame dee
defesa de d
dissertação ou tese, de
evidamente documentaada.
Art.. 29. A com
mprovação de plágio parcial ou
u total de dissertação
o ou tese deverá ser
encaminhada ao Coleggiado do PP
PGCI pelo orrientador paara análise.
§ 1ºº O Colegiad
do do PPGC
CI deverá constituir com
missão interrna, formad
da por três docentes
d
do
o
Programa, para emissãão de pareccer circunstaanciado a partir
p
da doccumentação
o apresentaada.
s defenderr junto ao Colegiado
C
d
do PPGCI, quando
q
da deliberação
o
§ 2ºº O discentte poderá se
sobre o caaso, por m
meio do parecer circunstanciado da comisssão internaa e da doccumentação
o
apresentad
da.
§ 3
3º Em caso
o de confirmação dee plágio paarcial ou ttotal de diissertação ou tese, a
Coordenaçãão do Proggrama deve
erá encaminhar para deliberação
o da Câmara de Pesq
quisa e PósGraduação (CPPG) da Pró-Reitoriaa de Pós-graaduação (PROPG) da U
UFPE.
Art.. 30. As san
nções discip
plinares deccorrentes da
d confirmaação de plágio parcial ou total dee
dissertação
o ou tese serão aplicadas pela CPP
PG-PROPG da
d UFPE, dee acordo com
m as normaas vigentes.
Art.. 31. O pareecer da Com
missão Exam
minadora se
erá registrado na ata de
d exame de defesa dee
dissertação
o ou tese a ser disponiibilizada peela Secretaria do PPGC
CI, com a assinatura do
os membross
da comissão examinad
dora e do diiscente.
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Art.. 32. O resultado final da
d avaliação
o de disserttação ou tesse será divu
ulgado ao diiscente pelo
o
orientador e demais m
membros daa comissão eexaminadorra, por meio
o da leitura da ata.
C
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕE
D
ES TRANSIT
TÓRIAS E FIINAIS
Art.. 33. Os caso
os omissos serão analisados e deliberados peelo Colegiad
do do PPGC
CI.
Art.. 34. Fica revogada a Re
esolução nºº 04/2013 do
d PPGCI, e demais disp
posições em
m contrário..
Art.. 35. Esta N
Normativa Interna enttrará em vigor na datta de sua publicação
p
no Boletim
m
Oficial da U
UFPE.
APROVADA
A NA 82a REUNIÃO OR
RDINÁRIA D
DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GR
RADUAÇÃO
O
EM CIÊNCIA
A DA INFOR
RMAÇÃO DA UNIVERSSIDADE FEDERAL DE PEERNAMBUC
CO, REALIZA
ADA NO DIA
A
29 DE JULH
HO DE 2021.
Profa. N
Nadi Helenaa Presser
Coordenadora do Prrograma dee Pós-Gradu
uação em Ciência da Infformação
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